MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ
PÖYTÄKIRJA

AIKA: 12.9.-15.9.2019
PAIKKA: Sähköpostikokous
LÄSNÄ: Keski-Suomen Nuorisovaltuuston edustajat (esityslista lähetettiin kaikille kommentoitavaksi)
ASIAT:
1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
●

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja:
https://drive.google.com/open?id=1x1rhbRqqUDoQfJYkeXQhS5Uw2c5_axKg

2. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintasääntö
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintasääntöä työstettiin toimintakauden 2017-2018 aikana
maakuntauudistusta silmällä pitäen. Manun työryhmätyöskentelyssä 24.8. tarkasteltiin
Toimintasääntöä uuden tilanteen näkökulmasta, poistaen sieltä viittaukset uudistukseen sekä
muokaten tekstejä selkeämmäksi. Maakuntahallituksen hyväksyy näillä näkymin Toimintasäännön
kokouksessaan 25.10., johon mennessä se tulee olla viimeistelty. Toimintasääntö-ehdotus:
https://docs.google.com/document/d/1siuukEu2aTflG6inXQDESPB4r2rHypWWS5mIs-OQKBk/edit#
heading=h.gjdgxs

●

Hyväksyttiin työryhmätyöskentelyssä 24.8. tehdyt muutokset Toimintasääntöön ja
päätettiin valtuuttaa puheenjohtajat yhdessä Keski-Suomen liiton ja Nuorten Suomen
työntekijöiden kanssa työstämään keskeneräiset kohdat (4., 7. ja 8.) sekä mahdolliset
lisäykset Toimintasääntöön. Valmis ehdotus Toimintasäännöksi lähetetään tiedoksi koko
Manu-ryhmälle, jonka jälkeen se lähetetään maakuntahallitukselle hyväksyttäväksi.

3. Keski-Suomen Nuorisofoorumi 2019
Manun työryhmätyöskentelyssä 24.8. keskusteltiin Nuorisofoorumin päivämäärästä ja todettiin,
että syysloman jälkeinen maanantai 21.10. on todennäköisimmin kansanedustajille mahdollisin
päivämäärä. Työryhmässä 28.8. käytiin edellisen Nuorisofoorumin palautteita läpi sekä ideoitiin ja
keskusteltiin tulevan Nuorisofoorumin sisällöstä. Teemoiksi muotoutui; Ilmastonmuutos, Julkinen
liikenne, Nuorten mielenterveys (Nuorten mielen hyvinvointi), Vaikuttamisen väylät. Ideoitiin
Nuorisofoorumin viestinnän tueksi videota, jossa kerrotaan rennosti päivän sisällöstä sekä toista
videota, jossa kerrotaan Manun jäsenyydestä. Ajatuksena on koota suunnittelutyöryhmä, jonka
tehtävänä on viestiä tilaisuudesta nuorille (esim. esittelyvideo) sekä kutsua päättäjät paikalle.
Lisäksi Nuorisofoorumiin osallistuville sovitaan kullekin oma vastuualue ja/tai tehtävä. Ryhmäläiset
saavat viestintään ja suunnitteluun tukea sekä jokaiselle etsitään sopivin tehtävä
Nuorisofoorumissa.

●

Vahvistettiin Keski-Suomen Nuorisofoorumi 2019 päivämääräksi ma 21.10.2019.
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●

Päätettiin, että Nuorisofoorumin suunnittelutyöryhmä koostuu niistä henkilöistä, jotka
pääsevät 21.10. Nuorisofoorumiin sekä muista halukkaista Manun jäsenistä.

4. Tulevat päivämäärät tiedoksi (erillinen ilmoittautumislomake lähetetään)

●

18.9. Manun ja Keski-Suomen liiton yhteistyökokous

●

20.9. Nuorisovaltuustojen Syysstartti -> Manulaisilla info Nuorisofoorumista sekä
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toiminnasta (video tai livenä)

●

27.9. Haukkalan säätiön seminaari -> tänne toivotaan nuorten ääni esiin, eli kuka tahansa
joka haluaa kertoa miten nuoria on kohdattu

●

XX.XX. Manun syys-lokakuun kokous

●

10.10. LISSU-suunnitelman työpaja -> Liikennejärjestämissuunnitelman työstäminen
jatkuu, nuoret erittäin tervetulleita mukaan!!

●

21.10. Nuorisofoorumi -> Manun järjestämä tilaisuus jossa kansanedustajien tapaaminen
(kaikille vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille

●

25.10. Nuorten maakunta -tapaaminen -> kaikkien maakunnallisten nuorisovaltuustojen
koulutuksellinen tapaaminen Jyväskylässä

●

25.10. Maakuntahallitus -> Todennäköisesti 1-2 henkilöä esittelee uudet
jäsenet+toimintasäännön

●

8.-9.11. Manu-ryhmän perehdytys ja tutustuminen -> Leiri uusille Manulaisille, jotka
nimetty kaudelle 2019-2020

●

8.-9.11. Astetta Coolimpi-ryhmän Ilmastoleiri -> Nuorten ilmastotiimiin etsitään nuoria,
jotka haluavat vaikuttaa ilmastotekoihin. Manu vie tarvittaessa asioita eteenpäin, mutta
Astetta Coolimpi ryhmässä ja Manussa ei voi olla yhtä aikaa

●

22.11. Keski-Suomen maakuntavaltuusto -> Manulaiset osallistuu maakuntavaltuuston
kokoukseen

5. Kokouksen päättäminen

●

Sähköpostikokouksen kommentointi päättyi ma 16.9. klo 18.

